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Abstract 

 

The results of the model in this study there are three variables that have been developed in the public 

trust that includes five dimensions of comfort, responsible, reliable, credibility and integrity. The 

second variable is the quality of service that includes six dimensions that have been developed, 

namely reliability, responsiveness, assurance, empaty, tangible, and accountability. The third 

variable is customer satisfaction which includes six dimensions of service quality, product 

quality, time, cost, and safety. The results of the statistical analysis of the variable quality of service is 

the main shaper construct tangible dimension, to construct the variable customer satisfaction is the 

main shaper of product quality, and construct public trust is the main shaper comfort. Contribution 

of independent variables of service quality and customer satisfaction has a value of 71.8% over the 

public trust. The results of the analysis of the first hypothesis testing proved that there was a 

significant effect of satisfaction on trust. The second hypothesis is also evident that there is a 

significant effect on public confidence in the quality of service. The third hypothesis was not proven 

that there is no significant effect of service quality on satisfaction. The fourth hypothesis was not 

proven that there are indirect effects that are not significant to the trust service quality through 

customer satisfaction. 

 

Key Words : Model,  Citizen  Trust,  Service  Quality, Customer Satisfaction, Disconfirmation Of 

Expectation 

Pendahuluan 

 

Buruknya citra instansi publik tersebut 

diduga kepercayaan publikpun terdegradasi 

karenanya. Kepercayaan masyarakat akan 

instansi publik dimana masyarakatlah yang 

tentunya berhak atas instansi publik itu 

sendiri, karena instansi publik tersebut dibuat 

semata mata untuk memenuhi dan melayani  

kebutuhan masyarakat baik langsung maupun 

tidak langsung. Seperti halnya yang dinyatakan 

oleh Denhardt (2007)   bahwa membangun 

hubungan dan kepercayaan pada masyarakat 

adalah hal yang sangat penting bagi instansi 

publik.  

Dengan adanya hubungan yang baik antara 

masyarakat dan instansi tersebut tentunya 

mereka akan mempunyai kepercayaan yang 

lebih sehingga melakukan proses pelayanan di 

instansi tersebut adalah suatu  yang memang 

pilihan tepat. Sehingga alternatif lain untuk 

menggunakan jasa pelayanan diluar instansi 

publik menjadi lebih kecil. Inilah mengapa 

kepercayaan publik merupakan kajian kritis 

yang penting untuk dikaji sehingga masyarakat 

dapat meningkatkan kepercayaannya pada 

instansi dan bagaimana instansi tersebut 

meningkatkan kepercayaan masyarakat atas 

organisasinya. Menjadi fokus perhatian yang 

penting karena memang diduga dengan 

meningkatkan  kinerja pelayanan dapat mening-

katkan kepercayaan masyarakat tersebut. Ki-

nerja pelayanan inilah isu kritis lain dimana 

memang sudah menjadi kewajiban para peme-

gang amanah rakyat yaitu pelayan publik ber-

upaya meningkatkan kinerja mereka untuk 

melakukan pelayanan yang baik dan sesuai 

dengan yang diharapkan dan diinginkan 

masyarakat. 

Meningkatkan pelayanan publik adalah 

suatu kebijakan jangka panjang guna me-

wujudkan suatu konsep birokrasi yang benar 
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benar diinginkan masyarakat sebagai peme-

gang hak utama atas pelayanan publik itu 

sendiri. Untuk itu dibuatlah Undang undang 

pelayanan publik guna menguatkan, memantau 

dan memberi arah dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik seperti yang tercantum pada 

UU No 25 Tahun 2009 pasal 3  bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik harus layak 

untuk melayani masyarakat dan sesuai dengan 

kelayakan yang diperuntukkan masyarakat 

tentunya dengan tata pemerintahan yang baik 

sebagai proseduralnya. Penyelenggaraan pela-

yanan publik daat dikatakan baik apabila telah 

memenuhi semua  proses  pelayanan publik  

Apakah pelayanan publik di Indonesia 

sudah memenuhi harapan masyarakat? Jawa-

bannya pasti seragam: Belum atau tidak! Ke-

nyataan inilah yang saat ini terjadi pada 

praktek layanan publik kita. Survei yang 

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) terhadap 105 unit layanan di 40 depar-

temen/instansi tingkat pusat serta 52 kabupa-

ten/kota di 20 provinsi menunjukkan rendahnya 

kualitas layanan publik di Indonesia.   

 
Tabel 1: 

Integritas Birokrasi Pelayan Publik 

No Bentuk Integritas Rendah Responden Prosentase 

1 Korupsi 3277 33% 

2 Diskriminatif dalam pelayanan 3575 36% 

3 Pelayanan dipersulit bila tidak 

memberi imbalan kepada petugas / 

biaya tambahan 

3078 31% 

Jumlah                                                       9.930 100% 

Sumber : Survei KPK terhadap kualitas layanan publik, 2008 

 

Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa 

diskriminatif dalam pemberian layanan publik 

menempati urutan teratas indikator rendahnya 

integritas birokrasi dalam pelayanan publik. 

Artinya, penyelenggaraan pelayanan masih 

amat dipengaruhi hubungan perkoncoan, kesa-

maan afiliasi politik, etnis, dan agama. Feno-

mena semacam ini tetap marak walaupun telah 

diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN 

yang secara tegas menyatakan keharusan ada-

nya kesamaan pelayanan, bukannya diskri-

minasi. 

Riset yang dilakukan oleh Institute for Civil 

Society (INCIS) pada masyarakat pengguna jasa 

layanan publik di wilayah DKI mempertegas 

adanya diskriminasi dalam praktek layanan 

publik. Survei ini sebenarnya bisa digunakan 

sebagai  efek shamming bagi birokrasi yang 

diharapkan akan bisa memacu birokrasi me-

ngubah pencitraan diri menjadi lebih baik. 

 
Tabel 2 

Penyebab Diskriminasi Pada Layanan Publik 

No Bentuk Diskriminasi Prosentase (%) 

1 Suap  57.6 

2 Pertemanan 24.7 

3 Hubungan Saudara 11.8 

4 Kesamaan Suku / Etnis 3.9 

5 Kesamaan Parpol 1.4 

6 Kesamaan Agama 0.6 

Jumlah 100 

Sumber : Institute for Civil Society (INCIS) , 2007 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa bentuk 

diskriminasi layanan publik yang paling 

menonjol adalah karena suap. Suap bisa terjadi 

karena masyarakat menginginkan pelayanan 

yang cepat sedangkan aparat mencari peluang 

tambahan uang. Budaya suap sudah begitu 

mengakar pada praktek layanan publik kita, 

sehingga sulit untuk diberantas. Sulitnya 

menghilangkan suap ini juga dikarenakan 

perilaku masyarakat sendiri yang seringkali 

justru menawarkan sejumlah uang/pemberian 

barang kepada birokrasi sebagai pelicin urusan. 

Kondisi empiris layanan publik di Indonesia 

juga bisa disimak melalui survei Governance 

dan Desentralisasi yang dilakukan PSKK-UGM 

diantaranya membuktikan bahwa praktik pe-

nyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten 

dan Kota di Indonesia masih belum memenuhi 

kualitas yang diharapkan (Dwiyanto, 2003) 

yaitu ditandai dengan : 

 

1. Tidak adanya kepastian biaya, waktu, 

dan cara pelayanan. Prosedur pelaya-

nan tidak pernah mengatur kewajiban 

dari penyelenggara pelayanan dan hak 

warga sebagai pengguna. 

2. Banyaknya biro jasa hampir di setiap 

instansi pelayanan publik yang me-

nunjukkan besarnya oportunity cost 

bagi masyarakat untuk mengurus pe-

layanan publik. 

3. Adanya diskriminasi pelayanan oleh 

para pejabat birokrasi baik menyangkut 

faktor pertemanan, afiliasi politik, etnis 

dan agama. 
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4. Rendahnya peranan masyarakat dan 

stakeholders dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Pemerintah memo-

nopoli pengaturan, penyelenggaraan, 

distribusi dan pemantauan sementara 

masyarakat ditempatkan sebagai peng-

guna yang pasif. 

5. Birokrasi dan pejabatnya sering gagal 

menempatkan diri sebagai abdi masya-

rakat dan justru menjadikan dirinya 

sebagai penguasa yang lebih menuntut 

pelayanan daripada melayani 

masyarakat. 

 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No.81/1993 tersirat sendi-

sendi pelayanan yang harus dicakup dalam 

pemberian pelayanan publik di Indonesia, 

antara lain kesederhanaan, kejelasan dan 

kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, 

ekonomis, keadilan yang merata, serta ketepat-

an waktu. Melalui aturan baku tersebut, secara 

ideal pola pelayanan di Indonesia telah menda-

patkan bentuk yang accountable. Dengan demi-

kian, sebenarnya tidak ada alasan bagi para 

pelaksana pelayanan publik untuk memposi-

sikan mereka sebagai superior terhadap peng-

guna jasa layanan. 

 

Birokrasi Publik 

 

Birokrasi publik bukanlah kekuatan politik, 

melainkan instrumen politik untuk mencapai 

tujuan pemerintahan negara. Max Weber dalam 

teori klasiknya mengungkapkan birokrasi 

pemerintahan merupakan instrumen adminis-

trasi negara yang melaksanakan fungsi sesuai 

dengan sistem dan kultur politik. Karakteris-

tiknya ditandai oleh birokrasi yang formalis, 

hierarkis, memiliki penjabaran otoritas kewe-

nangan, berkualifikasi, dan mempunyai sistem 

penggajian.  

Sementara itu, Hegel dalam falsafah 

mengenai negara menggambarkan kenetralan 

fungsi birokrasi publik sebagai transformasi 

antara negara (state) dan masyarakat (society). 

Secara implisit analisis Hegel tersebut mem-

berikan gambaran bahwa birokrasi ber-fungsi 

sebagai perantara (media) antara kepentingan 

publik (rakyat) menjadi kebijakan negara dan 

pelayanan publik. Konsekuensi sebagai media 

kepentingan publik (rakyat), kepentingan 

negara dan pelayanan publik, birokrasi dituntut 

untuk dapat berdiri di atas semua golongan 

agar dapat bersikap dan bertindak secara adil 

dan proporsional dalam menjalankan tugas dan 

perannya sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat tanpa unsur diskriminasi atau rasa 

like and dislike. Karena itu, birokrasi diharus-

kan dalam posisi netral tanpa harus berpihak 

pada salah satu golongan, partai, maupun 

kepentingan-kepentingan perorangan. 

Dalam konteks birokrasi publik, Randall B 

Ripley dan Grace A Franklin dalam bukunya 

Policy Implementastion and Bureaucracy (1982) 

menyatakan bahwa birokrasi publik berhubung-

an dengan urusan-urusan publik. Sedangkan 

tujuan dibentuknya birokrasi publik adalah 

menyediakan sejumlah layanan sebagai hake-

kat dari tanggung jawab pemerintahan, mema-

jukan sektor ekonomi, membuat regulasi 

berbagai aktivitas sektor privat, dan mendistri-

busikan sejumlah keuntungan. 

Secara faktual, birokrasi telah mengalami 

banyak masalah dalam menjalankan fungsinya. 

Sejumlah teks book menyatakan bahwa biro-

krasi merupakan organisasi yang gemuk, 

lamban, kaku, mahal, dan red tape. Terutama 

untuk birokrasi dunia ketiga, faktor utama 

yang menjadi kendala berfungsinya birokrasi 

adalah masalah profesionalisme. Mark Turner 

dan David Hulme dalam bukunya Governance, 

Administration, and Development (1997) menya-

takan bahwa  permasalahan profesionalitas bi-

rokrasi pada negara dunia ketiga merupa-kan 

implikasi dari kolonialisme. Kolonialisme mem-

bangun paradigma birokrasi yang ber-orientasi 

pada pengawasan dan pengendalian masya-

rakat. 

Potret birokrasi di Indonesia dari tahun ke 

tahun menunjukkan bahwa birokrasi masih 

belum bisa digunakan sebagai instrumen untuk 

melayani kepentingan masyarakat. Agus Dwi-

yanto (2003) memerinci gambaran birokrasi 

kita sebagai berikut : 

 

 Weberisasi (efisiensi, rasionalisasi, dan 

profesionalisme); Aplikasi dari birokrasi 

ala Weber ini menciptakan sosok biro-

krasi publik yang kaku, formal, dan 

tidak manusiawi. Birokrasi hanya ber-

peran sebagai alat negara dalam menja-
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lankan fungsinya dengan mengacu 

penuh pada segala aturan pokok yang 

membelenggu dan mengakibatkan 

birokrasi menjadi kaku.  

 Parkinsonisasi (proliferasi struktur & 

personil birokrasi) ; struktur birokrasi 

menjadi panjang (vertikal & horizontal) 

yang akhirnya menjadikan jumlah 

birokrasi membengkak. Personil yang 

sangat banyak ini pada akhirnya me-

nimbulkan inefisiensi, antara tugas dan 

pelaksana yang tidak balance. 

 Orwelisasi (birokrasi sebagai instrumen 

politik negara & alat kontrol politik) ; 

birokrasi menjadi tidak netral lagi, 

karena berpihak pada salah satu partai 

politik tertentu.  

 Jaksonisasi (akumulasi kekuasaan 

melalui birokrasi) ; Birokrasi identik 

dengan kekuasaan. Untuk memperkuat 

kekuasaan maka birokrasi digunakan 

sebagai  pemusatan atau perbesaran ke-

kuatan 

 

Mengutip catatan guru besar ilmu politik 

Universitas Airlangga Ramlan Surbakti soal 

fenomena birokrasi di Indonesia, kewenangan 

besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua 

aspek kehidupan masyarakat ditangani biro-

krasi. Kewenangan yang terlalu besar itu 

bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi 

sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelak-

sana kebijakan, lebih bersifat menguasai 

daripada melayani masyarakat. Akhirnya, 

wajar saja jika kemudian birokrasi lebih diang-

gap sebagai sumber masalah atau beban masya-

rakat ketimbang sumber solusi bagi masalah 

yang dihadapi masyarakat. Fenomena itu 

terjadi karena tradisi birokrasi yang dibentuk 

lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai 

masyarakat dan segala sumber dayanya. 

Dengan kata lain, birokrasi lebih bertindak 

sebagai pangreh praja daripada pamong praja. 

Bahkan kemudian terjadi politisasi birokrasi. 

Di negara maju, pegawai pemerintah 

disebut sebagai civil servant (pelayan publik). 

Di negara kita pegawai negeri disebut sebagai 

abdi negara (bukan abdi masyarakat). Apa 

artinya? Paradigma birokrasi kita masih sangat 

feodal. Birokrasi bahkan telah mengubah 

dirinya bagaikan “Monster raksasa / Leviathan” 

yang mengerikan sebagai perwujudan dari 

kekuasaan negara (Agus Dwiyanto, 2002).  

Pameo “ABS” atau “Asal Bapak Senang” sudah 

mentradisi begitu kuat dalam tubuh birokrasi 

publik kita. Pegawai lebih memilih menjadi 

pelayan atasan daripada menjadi pelayan 

publik. Pegawai lebih berorientasi dan sibuk 

pada bagaimana cara mereka mencari muka 

dihadapan pimpinan daripada bekerja sebaik-

baiknya untuk kepentingan pelayanan publik. 

Reformasi birokrasi menjadi issue yang 

sangat kuat untuk direalisasikan hingga saat 

ini. Terlebih lagi dikarenakan birokrasi 

pemerintah Indonesia telah memberikan 

sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi 

keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis 

multi dimensi yang berkepanjangan. Birokrasi 

yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum 

era reformasi telah membangun budaya biro-

krasi yang kental dengan Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerin-tahan 

pasca reformasi pun tidak menjamin keberlang-

sungan reformasi birokrasi terealisasi dengan 

baik. Kurangnya komitmen pemerintah pasca 

reformasi terhadap reformasi birokrasi ini 

cenderung berbanding lurus dengan kurangnya 

komitmen pemerintah terhadap pemberan-

tasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut 

dalam birokrasi pemerintahan Indonesia 

selama ini.  

Penilaian terhadap kinerja birokrasi masih 

banyak mengalami kesulitan. Hal ini terjadi 

karena seringkali tujuan dan misi birokrasi 

publik bukan hanya sangat kabur, tetapi juga 

bersifat multidimensional. Kenyataan bahwa 

birokrasi publik memiliki stakeholders yang 

banyak dan memiliki kepentingan yang saling 

berbenturan satu dengan yang lainnya yang 

membuat birokrasi publik mengalami kesulitan 

untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, 

ukuran kinerja organisasi publik di mata para 

stakeholders juga berbeda-beda. Namun, ada 

beberapa indikator yang biasanya digunakan 

untuk mengukur kinerja birokrasi publik. Agus 

Dwiyanto (1995), memberikan gambaran indi-

kator kinerja birokrasi sebagai berikut : 

 

1. Produktivitas; Konsep produktivitas 

tidak hanya mengukur tingkat efisie-

nsi, tetapi juga efektivitas pelayanan. 

Produktivitas pada umumnya dipa-
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hami sebagai rasio antara input 

dengan output.  

2. Kualitas Layanan; kepuasan masya-

rakat terhadap layanan dapat dijadi-

kan sebagai parameter baik buruknya 

kualitas layanan birokrasi.  

3. Responsivitas; kemampuan organisasi 

untuk mengenali kebutuhan masya-

rakat, menyusun agenda dan prioritas 

pela-yanan, dan mengembangkan pro-

gram-program pelayanan publik 

sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Secara singkat 

responsivitas di sini menunjuk pada 

keselarasan antara program dan 

kegiatan pelayanan dengan kebutuh-

an dan aspirasi. 

 

Kumorotomo (1996) menggunakan bebera-

pa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam 

menilai kirerja organisasi pelayanan publik 

berikut ini :  

 

1. Efisiensi; Efisiensi menyangkut per-

timbangan tentang keberhasilan orga-

nisasi pelayanan publik mendapatkan 

laba, memanfaatkan faktor-faktor 

produksi serta pertimbangan yang 

berasal dari rasionalitas ekonomis. 

Apabila diterapkan secara objektif, 

kriteria. seperti likuiditas, solvabilitas, 

dan rentabilitas merupakan kriteria 

efisiensi yang sangat relevan.  

2. Efektivitas; Apakah tujuan dan di 

dirikannya organisasi pelayanan 

publik tersebut tercapai ? Hal tersebut 

erat kaitannya dengan rasionalitas 

teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, 

serta fungsi agen pembangunan.  

3. Keadilan; keadilan mempertanyakan 

distribusi dan alokasi layanan yang di 

selenggarakan oleh organisasi 

pelayanan publik. Kriteria ini erat 

kaitannya dengan konsep ketercukup- 

an atau kepantasan. Keduanya mem-

persoalkan apakah tingkat efektivitas 

tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai 

dalam masyarakat dapat terpenuhi.  

4. Daya Tanggap; daya tanggap negara 

atau pemerintah akan kebutuhan vital 

masyarakat.  

 

Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) 

mengemukakan bahwa kinerja pelayanan 

publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai 

indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik dapat dilihat 

melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, 

seperti tersedianya gedung pelayanan yang 

representatif, fasilitas pelayanan berupa 

televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan 

pendukung yang memiliki teknologi canggih, 

misalnya komputer, penampilan aparat yang 

menarik di mata pengguna jasa, seperti 

seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas 

kantor pelayanan yang memudahkan akses 

pelayanan bagi masyarakat.  

 Berbagai perspektif dalam melihat kinerja 

pelayanan publik di atas memperlihatkan 

bahwa indikator-indikator yang dipergunakan 

untuk menyusun kinerja organisasi pelayan 

publik ternyata sangat bervariasi. Secara garis 

besar, berbagai parameter yang dipergunakan 

untuk melihat kinerja birokrasi pelayan publik 

dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan. 

Pendekatan pertama melihat kinerja birokrasi 

pelayanan publik dari perspektif intern / 

birokrat, dan pendekatan kedua dari perspektif 

ekstern / pengguna jasa. Pembagian pendekatan 

atau perspektif dalam melihat kinerja birokrasi 

pelayanan publik tersebut hendaknya tidak 

dilihat secara diametrik, melainkan tetap 

dipahami sebagai suatu sudut pandang yang 

saling berinteraksi di antara keduanya.  

 

Gejala Patologi 

           

Meskipun berbagai kritikan tajam terus 

menghujam, namun birokrasi lebih menunjuk 

kan kondisi empirik yang sangat buruk dan 

negatif. Hal ini disebabkan karena dalam 

menjalankan fungsinya birokrasi banyak 

dihinggapi berbagai penyakit (patologi) yang  

menggerogoti terus menerus.  

Kartasasmita (1995) menyebutkan, bahwa 

birokrasi memiliki kecenderungan mengutama-

kan kepentingan sendiri (self serving), mem-

pertahankan status quo dan resisten terhadap 

perubahan, dan memusatkan kekuasaan. Hal 

inilah yang kemudian memunculkan kesan 

bahwa birokrasi cenderung lebih mementingkan 
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prosedur daripada substansi, lamban dan 

menghambat kemajuan. 

Menurut Islamy (1998), birokrasi di 

kebanyakan negara berkembang termasuk 

Indo-nesia cenderung bersifat patrimonialistik: 

tidak efesien, tidak efektif (over consuming and 

under producing), tidak obyektif, menjadi 

pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan 

kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan 

umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi 

telah menjadi instrumen penguasa dan sering 

tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif 

dan represif. 

Negara berkembang bisa dikatakan sebagai 

pusat dari Patologi Birokrasi. Negara-negara 

berkembang menghadapi ancaman patologi 

birokrasi, yaitu birokrasi yang cenderung 

mengutamakan kepentingan sendiri, terpusat, 

dan mempertahankan status quo. Patologi 

birokrasi juga menyebabkan birokrasi 

menggunakan kewenangannya yang besar 

untuk kepentingan sendiri. Hal ini dikarenakan 

ciri dari birokrasi negara berkembang yaitu:  

 

1. Administrasi publiknya bersifat elitis, 

otoriter, menjauh atau jauh dari 

masyarakat dan lingkungannya serta 

paternalistik. 

2. Birokrasinya kekurangan sumber 

daya manusia (dalam hal kualitas) 

untuk menyelenggarakan pemba-

ngunan dan over dalam segi kuan-

titas. 

3. Birokrasi di negara berkembang lebih 

berorientasi kepada kemanfaatan pri-

badi ketimbang kepentingan masya-

rakat.  

4. Ditandai adanya formalisme, yakni 

gejala yang lebih berpegang kepada 

wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi 

formal dibanding yang sesungguhnya 

terjadi. 

5.  Birokrasi di negara berkembang 

acapkali bersifat otonom. Adminis-

trasi publik di negara berkembang 

umumnya belum terbiasa bekerja 

dalam lingkungan publik yang demo-

kratis. Dari sifat inilah, lahir nepo-

tisme, penyalahgunaan wewenang, ko-

rupsi dan berbagai penyakit birokrasi 

yang menyebabkan aparat birokrasi di 

negara berkembang pada umumnya 

memiliki kredibilitas yang rendah. 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa 

hasil penelitian (Santoso, 1993; Thaba, 1996; 

Fatah, 1998), bahwa birokrasi di Indonesia ada 

kecenderungan berkembang kearah “parkin-

sonian”, dimana terjadinya proses pertumbuhan 

jumlah personil dan pemekaran struktur dalam 

birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran 

yang terjadi bukan karena tuntutan fungsi, 

tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan 

struktur.  

Disamping itu, terdapat pula kecende-

rungann terjadinya birokrasi “orwellian” yakni 

proses pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas 

masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat 

menjadi dikendalikan oleh birokrasi. Akibatnya, 

birokrasi Indonesia semakin membesar (big 

bureaucracy) dan cenderung tidak efektif dan 

tidak efesien.  

Citra buruk tersebut semakin diperparah 

dengan isu yang sering muncul ke permukaan, 

yang berhubungan dengan kedudukan dan 

kewenangan pejabat publik, yakni korupsi 

dengan keanekaragaman bentuknya, serta lam-

batnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur 

yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal 

dengan efek pita merah (red-tape). Birokrasi, 

dalam keadaan demikian, hanya berfungsi 

sebagai pengendali, penegak disiplin, dan 

penyelenggara pemerintahan dengan kekua-

saan yang sangat besar, tetapi sangat meng-

abaikan fungsi pelayanan masyarakat. 

Sondang P. Siagian (1994) menyatakan 

bahwa patologi yang menjangkiti birokrasi kita 

bersumber pada lima masalah pokok yaitu : 

 

1. Persepsi gaya manajerial para pejabat 

di lingkungan birokrasi yang menyim-

pang dari prinsip-prinsip demokrasi. 

Hal ini mengakibatkan bentuk patologi 

seperti: penyalahgunaan wewenang 

dan jabatan menerima sogok, dan 

nepotisme. 

2. Rendahnya pengetahuan dan keteram-

pilan para petugas pelaksana berbagai 

kegiatan operasional, mengakibatkan 

produktivitas dan mutu pelayanan 

yang rendah, serta pegawai sering 

berbuat kesalahan. 
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3. Tindakan pejabat yang melanggar 

hukum, dengan ”penggemukan” pem- 

biayaan, menerima sogok, korupsi dan 

sebagainya.  

4. Manifestasi perilaku birokrasi yang 

bersifat disfungsional atau negatif, 

seperti: sewenang-wenang, pura-pura 

sibuk, dan diskriminatif. 

5. Akibat situasi internal berbagai 

instansi pemerintahan yang berakibat 

negatif terhadap birokrasi, seperti: 

imbalan dan kondisi kerja yang kurang 

memadai, ketiadaan deskripsi dan 

indikator kerja, dan sistem pilih kasih. 

 

Up Grade Birokrasi : Memperbaiki Citra   

 

Peningkatan mutu / kualitas birokrasi se-

bagai public service perlu diupayakan agar 

dapat memperbaiki citra birokrasi menjadi 

lebih baik.  Pengembalian citra birokasi ke arah 

yang ideal, sudah pernah dianjurkan sebelum-

nya dengan sebutan yang berbeda, seperti: cew 

public management (Hood), market based public 

administration (Peters), reinventing government 

(Osborne dan Gaebler), post bureaucracy 

(Heckscher dan Donelon), reengineering mana-

gement (Champy), dan new public service 

(Denhard).  

Proses up grade birokrasi publik bisa 

dilakukan melalui dua sisi, yaitu secara intern 

dan ekstern. Proses up grade intern dilakukan 

dengan peningkatan kualitas individu birokrasi 

melalui pembenahan dan peningkatan kualitas 

mental spiritual. Para aparat birokrasi tidak 

hanya perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang 

hanya berorientasi pada IQ (intelligence 

quotient) atau kemampuan otak dan EQ 

(emotional quotient) atau kemampuan menge-

lola emosi, tetapi yang lebih penting adalah 

materi pelatihan yang berorientasi pada SQ 

(spiritual quotient) atau kematangan spiri-

tualitas. Kematangan spiritualitas ini menjadi 

sangat penting karena dapat membentengi para 

aparat birokrasi dari perilaku yang korup”. 

Selanjutnya, up grade ekstern dilakukan 

dengan memberikan situasi kondusif bagi 

peningkatan kualitas birokrasi agar berbagai 

patologi tidak bisa berkembang dengan cara 

berikut: 

 

1. Pelarangan tegas terhadap aparat 

birokrasi yang melakukan partikularis 

me (korupsi, kolusi, nepotisme maupun 

primordialisme) dalam administrasi ke 

pegawaian ataupun dalam menjalankan 

fungsinya sebagai public servant. 

Perekrutan pegawai yang sebelumnya 

didasarkan pada patronage system, spoil 

system dan nepotisme, sebaiknya segera 

diubah dengan merit system atau carier 

system sehingga terjamin peningkatan 

mutu, kreativitas, inisiatif dan efisiensi 

dalam birokrasi.  

2. Menghilangkan grey area ; Warna 

tersebut menggambarkan secara jelas 

bahwa abu-abu adalah tidak sepenuh 

nya hitam dan juga tidak sepenuhnya 

putih. Kaitannya dengan pelayanan 

publik yaitu masih terdapatnya pelaksa-

naan aturan normative yang tidak 

secara tegas mengatakan bahwa hal 

tersebut adalah “hitam” atau “putih”. 

Tidak jelasnya kepastian mengenai 

jumlah biaya serta waktu yang 

diperlukan di dalam birokrasi pelaya-

nan publik adalah contoh konkret isu 

krusial yang harus segera mendapatkan 

perhatian serius. 

3. Menurut Lord Acton (1972), Power tends 

to corrupt, but absolute power corrupt 

absolutely (kekuasaan cenderung korup, 

namun kekuasaan yang absolut pasti 

korup) secara implisit menjelaskan 

hubungan bagaimana seseorang yang 

berkuasa terlalu lama akan mempunyai 

kecenderungan untuk menyelewengkan 

kekuasaannya. Manifestasinya dalam 

bentuk KKN. Untuk itu langkah 

strategis yang kiranya dapat diambil 

antara lain, menempatkan para birokrat 

yang sudah terlalu lama berkuasa 

berkecimpung di dalam urusan 

pelayanan ke posisi yang lain (tour of 

duty). Baik itu rotasi horizontal ataupun 

promosi vertikal. 

4. Mengutip ide dari  Agus Parman, 

antisipasi sedini mungkin mengenalkan 

teknologi informasi sehingga dapat 

memudahkan dalam pelayanan publik. 

Hal ini difokuskan upaya penghindaran 

interaksi / transaksi uang cash antara 
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birokrat dan masyarakat. Didasarkan 

atas asumsi bahwa semakin sering 

seseorang mengadakan kontak langsung 

dengan uang tunai, semakin besar pula 

kesempatan orang itu untuk 

mengadakan KKN. Hal ini bisa 

diaplikasikan dengan pengadaan mesin 

pencetak perangko ataupun kupon 

(stamp vending machine) sebagai 

pengganti uang tunai seperti yang telah 

dilaksanakan di Jepang. Setiap formulir 

aplikasi permohonan pelayanan hanya 

butuh sehelai "perangko" ataupun 

"kupon" bertuliskan besaran biaya yang 

dibutuhkan untuk proses penyelesaian 

nya. Terbukti cara ini cukup efektif 

dalam menekan angka kolusi di Jepang 

yang biasa disebut dalam ungkapan 

shuden no shita (lengan baju bawah 

baju kimono).  

5. Pembentukan kekuatan hukum dan 

per-Undang-Undangan yang jelas. 

Selain itu, implementasinya juga harus 

tegas agar bisa memberikan efek jera 

bagi pelaku pelanggaran.  

6. Sistem penghargaan dan sanksi (reward 

and punishment system). Sistem peng-

hargaan dan sanksi dalam birokrasi 

publik sangat tidak jelas dan tidak adil. 

Aparat tingkat bawah yang notabene 

selalu berhadapan langsung dengan 

masyarakat tidak pernah menerima 

penghargaan atas prestasi yang diraih. 

Penghargaan selalu untuk atasannya, 

yang terkadang tidak tahu-menahu 

tentang apa yang sudah dilakukan 

bawahannya. Sebaliknya, sistem sanksi 

yang diberikan juga tidak jelas. Kema-

lasan dan ketidakdisiplinan birokasi 

publik kita sangat tinggi. Tapi, mereka 

tidak mendapatkan sanksi yang dapat 

mengubah perilaku mereka. Oleh 

karenanya, sistem penghargaan dan 

sanksi ini harus dibuat secara adil 

sesuai dengan prinsip equal work equal 

pay (siapa yang kerja baik akan 

mendapatkan gaji yang banyak).  

 

 

 

 

Penutup 

 

Masalah buruknya pelayanan publik di 

Indonesia bukannya  mustahil untuk diper-

baiki. Penciptaan citra birokrasi menjadi lebih 

baik akan bisa menghapus pesimisme masyara-

kat yang selama ini selalu dikecewakan oleh 

praktek layanan publik. Birokrasi publik yang 

selalu disfungsional dalam menjalankan public 

service dikarenakan patologi yang menghing-

gapi harus dihadang dengan up grade / 

peningkatan kualitas birokrasi.  

Up grade dilakukan secara intern (individu 

birokrasi) dan ekstern (lingkungan kondusif) 

yang bisa mengubah wajah birokrasi kita.  Up 

grade pada kematangan spiritual birokrasi yang 

diikuti dengan rambu-rambu tegas dalam 

praktek layanan publik maka berbagai bentuk 

negatif dari layanan publik akan bisa dihilang-

kan. 
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